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Terra de festivals: 10 cites
valencianes imprescindibles
El Feslloc, l'Arenal Sound o el Rototom Sunsplash són alguns dels festivals que
inundaran de música els mesos més calorosos de l'any

Durant l'època estival tots els racons del País Valencià s'omplen de música i els festivals broten de
sota les pedres. Hem condensat aquesta extensa oferta festivalera en les deu cites més
destacades de la temporada, que se celebraran durant els mesos d'estiu i que compten amb una
abundant diversitat d'estils.
Concerts de Vivers (https://concertsdevivers.com/) - Del 30 de juny al 25 de juliol
Durant un mes, als Jardins del Real es podrà gaudir d'una elecció selecta i variada dels millors
artistes nacionals i internacionals. El cicle va donar el tret de sortida el passat 30 de juny amb el
concert de David Bisbal i acabarà el 25 de juliol amb un doble concert de La Casa Azul i Xoel
López. Altres concerts a tenir en compte són els d'Ana Belén, Luis Fonsi o Andrés Calamaro.
Feslloc (https://feslloc.com/
) - De l'11 al 13 de juliol
"País valencià: terra, llengua i feminisme!". Així s'autodefineix el festival de Benlloc, en el qual es
podrà gaudir de la millor música en parla catalana. Entre els grups que participen
destaquen Oques Grasses, Xavi Sarrià o Tremenda Jauría, entre d'altres.

Pirata Rock h
( ttps://www.piratarock.com/
) - Del 18 al 20 de juliol
Es pot considerar el germà petit del Viña Rock. Al cartell del festival establert a Gandia trobem Els
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Catarres, Mafalda, Pupil·les, Smoking souls, Zoo o Dorian. Si et vas quedar amb ganes
d'anar al Viña rock o no pots esperar a la següent edició, aquest és el teu festival.
FIB (https://fiberfib.com/
) - Del 18 al 21 de juliol
Considerat un dels primers festivals indies, aquest any celebra els primers 25 anys. Ho
commemora amb un cartell de luxe que omplirà Benicàssim de músics internacionals de renom,
com ara Lana del Rey, Kings of Leon o Fatboy Slim.
Low Festival http://lowfestival.es/
(
) - Del 26 al 28 de juliol
Si t'has quedat amb ganes de més música indie i electrònica, el Low Festival és la solució pels
teus mals de cap. El festival se celebra només cinc dies després del FIB i porta a Benidorm
bandes de la talla de Foals, Bastille, New Order o Vetusta Morla.

Arenal Sound https://www.arenalsound.com/
(
) - Del 30 de juliol al 4 d'agost
El festival per excel·lència de la zona llevantina. La fama li ve pels concerts multitudinaris, la
festa non-stop i la calor infernal. Amb un cartell farcit d'estrelles internacionals i nacionals de
diferents estils, destaquen els reggaetoneros Farruko i Karol G, o els DJ's Don Diablo i Martin
Garrix.
Leyendas del rockhttp://www.leyendasdelrockfestival.com/
(
) - Del 7 al 10 d'agost
No ens oblidem dels fans del rock dur i el heavy metal. A principis d'agost, se celebra a Villena el
Festival Leyendas del rock amb Avantasia, Thin Lizzy o Airbourne com a caps de cartell.
Aquest festival data de l'any 2006 i és un dels festivals de pelegrinatge dels més rockers de la
costa llevantina.
Medusa Festival https://www.medusasunbeach.com/en/
(
) - Del 9 al 12 d'agost
Si el que t'agrada és la música EDM, el house i el dance-pop, aquest és el teu
festival. Afrojack, Sebastian Ingrosso, Dimitri Vegas like Mike i Paco Osuna són alguns dels
molts dj's i músics que desfilaran pels escenaris de Cullera entre el 9 i el 12 d'agost.
Rototom Sunsplash (https://rototomsunsplash.com/) - Del 16 al 23 d'agost
El festival més llarg de la llista. Durant una setmana, Benicàssim es converteix en el centre
mundial del millor del reggae actual. Entre els grans noms internacionals, trobem Chronixx,
Morgan Heritage, Ziggy Marley o Queen Ifrica. Dintre del panorama català, podem trobar
Jamaleònics, Green Valley, Koers, Itaca Band o Green Light Sound System.

Mediterránea Festival (http://festivalmediterranea.com/cartel/
) - Del 23 al 24 d'agost
Si durant el juliol i l'agost has estat molt enfeinat i no has tingut temps de gaudir d'un bon festival,
el Mediterránea Festival és una de les últimes opcions que tindràs abans que acabi l'època
estival. Situat a la platja de Tavernes de la Valldigna, entre Cullera i Gandia, el festival té un
cartell variat i interessant amb grups i artistes, com ara Love of Lesbian, Iván Ferreiro, SFDK o
Alfred García.
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